
 

ZASADY I PRZEBIEG REKRUTACJI ZEWNĘTRZNEJ DO NLO NA ROK 
2020/2021 

1.REJESTRACJA elektroniczna kandydatów: FORMULARZ dostępny na stronach 
www nlo od poniedziałku 24 lutego 2020 r.  

2. W formularzu należy podać:  

- oceny uzyskane w klasyfikacji półrocznej w klasie ósmej z j. polskiego,                          
j. angielskiego i z matematyki; 

- ocenę z zachowania uzyskaną w klasyfikacji półrocznej w klasie ósmej;  

- wybór planowanego profilu nauki (klasa ścisła, klasa dwujęzyczna                                     
z rozszerzeniem ścisłym, klasa dwujęzyczna z rozszerzeniem 
humanistycznym); 

- wybór drugiego języka (francuski, hiszpański lub niemiecki); 

- wybór religia/etyka; 

- wybór max.3 fakultetów, związanych z planowanym profilem. 

3. Termin rejestracji w systemie rekrutacyjnym NLO: 

do niedzieli 15 marca 2020 r.  

DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO NLO: czwartek 27 lutego 2020 r.                       
od godz.16.00. 

4. TERMIN NA PODJĘCIE DECYZJI dla kandydatów przyjętych do NLO: 

 do 8 kwietnia 2020 r. 

W tym terminie rodzice/opiekunowie kandydata powinni dopełnić formalności:  

- podpisać umowę oświatową na naukę w liceum; 

- wpłacić na konto Fundacji opłatę rekrutacyjną. W przypadku niepodjęcia nauki 
w naszym NLO, opłata nie będzie zwrócona. 

Jeśli formalności nie zostaną w podanym terminie dopełnione, kandydat 
zostanie umieszczony na liście rezerwowej, jeśli rodzice wyrażą taką wolę.  

5. TERMIN EGZAMINU PISEMNEGO dla kandydatów:  

sobota 21 marca 2020 r. o godz. 9.00.  

Zadania egzaminacyjne zostaną przygotowane w porozumieniu z nauczycielami 
szkoły podstawowej.  



Egzamin będzie obejmować: język polski, matematykę i język angielski. 

Na egzamin należy mieć ze sobą: 

- aktualną legitymację szkolną; 

- przybory do pisania; 

- kopię opinii PPP z informacją o dostosowaniu  - wydłużonym czasie pisania 
egzaminów; 

- kopię certyfikatu FCE, uprawniającego do zwolnienia z egzaminu z j. angielskiego. 

W wyniku egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać:  
• 30 pkt. za egzamin z j. polskiego  

• 30 pkt. za egzamin z matematyki  

• 30 pkt. za egzamin z j. angielskiego  
* Laureaci konkursów kuratoryjnych i laureaci lub finaliści olimpiad 
przedmiotowych, w tym WOM, na poziomie co najmniej wojewódzkim                        
są zwolnieni z egzaminu wstępnego (otrzymują 100% punktów z całości 
egzaminu).  
* Punkty preferencyjne (5 pkt.) otrzymują:  
•  Laureaci konkursów międzyszkolnych o zasięgu co najmniej 
powiatowym (warszawskim), a więc również laureaci konkursów organizowanych 
przez NLO Fundacji Primus: Międzyszkolnego Literackiego i Quizu 
Realioznawczego.  

• Uczniowie z udokumentowanymi osiągnięciami sportowymi                             
lub artystycznymi na poziomie minimum powiatowym (ogólnowarszawskim)  

•  Finaliści konkursów kuratoryjnych.  

Kandydaci z certyfikatem FCE są zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego               
i uzyskują 100% punktów za tę część egzaminu;  
• Opłata za egzamin: 200 zł.  
Opłata za egzamin uiszczana jest na konto bankowe nr: 44 1140 1977 0000 2524 
9700 1001  
z dopiskiem "egzamin do NLO, imię i nazwisko" lub w księgowości w dniu egzaminu, 
na 30 minut przed egzaminem lub w trakcie egzaminu.  
 
WYNIK  EGZAMINU :  do 31 MARCA 2020 r. Informacje do uzyskania                           
w sekretariacie szkół lub u dyrekcji NLO. 
TERMIN NA PODJĘCIE DECYZJI dla kandydatów przyjętych w wyniku egzaminu: 
do 8 kwietnia 2020 r. 

W tym terminie rodzice/opiekunowie kandydata powinni dopełnić formalności:  

- podpisać umowę oświatową na naukę w liceum; 

- wpłacić na konto Fundacji bezzwrotną opłatę rekrutacyjną. 

Jeśli formalności nie zostaną w podanym terminie dopełnione, kandydat zostanie 
umieszczony na liście rezerwowej, jeśli rodzice wyrażą taką wolę.  

Po 8 kwietnia 2020 r. będzie stopniowo uruchamiana lista rezerwowa.  


